General forsamling 29/4-2022 Diernes Strand Vandværk

Formandens Beretning for 2021
Velkommen til vores Årlige General forsamling
Nu i normale rammer uden Corona restriktioner.

Grundvandsbeskyttelse. Det er helt centralt, at vi beskytter grundvandet mod forurening for
at sikre rent drikkevand i hanerne - nu og i fremtiden, og det har vi hos os.
Den politiske aftale om BNBO
Et bredt flertal i Folketinget indgik den 11. januar 2019 en aftale om beskyttelse af
boringsnære beskyttelsesområder ,BNBO imod erhvervsmæssig brug af pesticider. Aftalen
omfatter primært landbrugsarealer. I alt skulle ca. 5.000 boringsnære beskyttelsesområder
risikovurderes, og beskyttes hvor det var nødvendigt.
Formål, udpegning af BNBO
Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er en administrativt fastlagt beskyttelseszone
udlagt omkring almene vandforsyningsboringer. Det primære formål med boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af
grundvand med pesticider i boringens nærområde.
Rundt om indvindingsboringer kan der være en såkaldt ”tragteffekt”. Den bevirker, at
stoffer som for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en
boring, kan blive “suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen. Størrelse og
form på BNBO’en beregnes individuelt for de enkelte boringer og kan have meget forskellig
udstrækning og form
Det er Miljøstyrelsen, der afgrænser og udpeger BNBO årligt i en bekendtgørelse.
Afgrænsning af BNBO sker efter en beregningsprocedure.
Proceduren tager udgangspunkt i konkret viden om grundvandets strømningsretning,
magasinets mægtighed og porøsitet, samt indvindingens størrelse.
Der skal ingåes aftaler med de lodsejere som har matrikler inden for BNBO. Der skal satses
på, at beskyttelsen sker via frivillige aftaler, men lykkes det ikke, kan kommunen give et
påbud. I begge tilfælde skal der ske fuld erstatning til lodsejerne. Det er vandværket, der
betaler engangserstatningen til lodsejeren for de begrænsninger, som gælder i BNBO’en.
Det er også vandværkerne, som skal indgå de frivillige aftaler med lodsejerne.

Vi har holdt møder med Had. Kommune om hvordan vi griber tingene an. Ved os er der 2
Lodsejere, som begge heldigvis er indstillet på at indgå en aftale, Disse aftaler skal tinglyses
således de er gældende fremad rettet.
Status fra Haderslev Kommune ang. vores BNBO aftaler
Vi kan ikke afslutte aftalerne endnu. Byrådet skal åbenbart behandle hele "sagsoplægget"
igen. Så vi skal vente på at der bliver vedtaget en ny plan for hvorledes aftalerne skal indgås.

Vandspild:
Vandspild kan koste betydelige summer for os som husejere. Kontroller derfor jeres
vandmåler jævnligt. Både Kaj og Bruno har været på Nat patrulje for at se om de kunne
opspore evt. Lækager. Dog uden det store held. Vi har stadig et lige lovlig stort
”ikke registrerbart” Vand forbrug.
Husk at al henvendelse ved ledningsbrud, udskiftning af vandmåler og lignende skal ske
primært til Kaj Nielsen. Diernæs Strandby 32 Tlf: 6119 3845. Hvis han ikke kan træffes,
kontaktes Bruno Larsen Vikærparken 81 Tlf. 2182 8216. som nu her i april også har været på
drifts kursus og fået papir på hans kunnen.

Etablering og benyttelse af nødforsyningsledning
fra Provas, Haderslev Vand a/s til Diernæs Strand Vandværk
Vi ønskede mulighed for at blive nødforsynet fra Provas. Provas har i dag en
vandforsyningsledning (distributionsledning) fra Haderslev by til Provas
spildevandspumpestation ved Diernæs Strandvej 48. Det er Provas der ejer
distributionsledningen. Vi kobler os på ved Diernæs Strandvej 48. Nærmere bestemt på
Provas distributionsledning med et T-stykke og efter T-stykket placeres en målerbrønd.
Det er Johnsens Entreprenør & Kloakservice Aps som graver for os, og de er igang. Og skulle
være færdige i denne uge.

Ejerskifter: der har været nogle ejerskifter i løbet af 2021 (35 stk.) og 6 stk. i 2022. Om det er
Corona køb ved jeg ikke, men betyder ihvertfald at der er nye medlemmer ”i klubben”.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for deres gode og engagerede arbejde.
Uanset om det har været i forbindelse med den daglige drift, kontakt til HAD. Kommune,
Provas, lokale entreprenører, hus- og lodsejere m.m.

